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لدينا  بسم اهلل، واحلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، مهللا اغفر لنا ولشيخنا ولوا

 وللمسلمني أمجعني.

 املنت

ِذيَن ُيْؤِمنُوَن بََِم ُأنِْزَل إَِلْيَك  ﴿ :- تعاىل -عند قوله  " عمدة التفسري " قال اإلمام ابن كثري يف كتاب َوالَّ

 [. ٤] البقرة:  ﴾( ٤َوَما ُأنِْزَل ِمْن َقْبِلَك َوبِاْْلِخَرِة ُهْم ُيوِقنُوَن )

ِذيَن ُيْؤِمنُوَن بََِم ُأنِْزَل إَِلْيَك َوَما ُأنِْزَل ِمْن َقْبلَِك  ﴿ قال ابن عباس: قون بَم جئَت به  ﴾َوالَّ أي: ُيصدِّ

قون بينهم، وال جيحدون ما جاؤوهم به من رهبم.ومن اهلل،   ﴿ جاء به َمن قبلك مَن املرسلني، ال ُيفرِّ

والقيامة، واجلنة، والنار، واحلساب، وامليزان. وإنَم ُسميت  ،أي: بالبعث ﴾َوبِاْْلِخَرِة ُهْم ُيوِقنُوَن 

 اْلخرة؛ ألهنا بعد الدنيا.

ون يف املوصوفني  م من قوله  هنا:اهوقد اختلف املفِّسِّ  ﴿ :- تعاىل -هل هم املوصوفون بَم َتقدَّ

اَلَة َوِِمَّا َرَزْقنَاُهْم ُينِْفُقوَن ) ِذيَن ُيْؤِمنُوَن بِاْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الصَّ عىل ثالثة  ؟وَمن هم ؟[ ٣] البقرة:  ﴾( ٣الَّ

 أقوال حكاها ابن جرير:

الا هم املوصوفون ثانياا، وهم كل مؤمنأحدها: أن  ومؤمنو أهل  ،مؤمنو العرب :املوصوفني أوَّ

 وغريهم. ،الكتاب

وهم مؤمنو أهل الكتاب، وعىل هذين تكون الواو عاطفة صفات عىل صفات،  ؛والثاين: مها واحد

ى )١َسبِِّح اْسَم َربَِّك اأْلَْعىَل ) ﴿ كَم قال تعاىل: َر َفَهَدى ) (٢( الَِّذي َخَلَق َفَسوَّ ِذي َقدَّ ( َوالَِّذي َأْخَرَج ٣َوالَّ

 [. ٥ - ١] األعىل:  ﴾( ٥( َفَجَعَلُه ُغَثاءا َأْحَوى )٤امْلَْرَعى )

ِذيَن ُيْؤِمنُوَن بََِم ُأنِْزَل  ﴿ الثالث: أن املوصوفني أوالا مؤمنو العرب، واملوصوفون ثانياا بقوله: َوالَّ

ا قال بقوله  ﴾إَِلْيَك َوَما ُأنِْزَل ِمْن َقْبِلَك 
ِ
 :- تعاىل -ملؤمني أهل الكتاب، واختاره ابن جرير، وُيسَتشهد ِل

 َوإِنَّ ِمْن َأْهِل الْ  ﴿
ِ
ْن ُيْؤِمُن بِالل   َوَما ُأنِْزَل إَِلْيُكْم َوَما ُأنِْزَل إَِليْ ِكَتاِب مَلَ

ِ ِ
 [، ١٩٩ ] آل عمران: ﴾ ِهْم َخاِشِعنَي لل

ِذيَن آَتْينَاُهُم اْلِكَتاَب ِمْن َقْبلِِه ُهْم بِِه ُيْؤِمنُوَن ) ﴿ :- تعاىل -وبقوله  ُه ٥٢الَّ ( َوإَِذا ُيْتىَل َعَلْيِهْم َقاُلوا آَمنَّا بِِه إِنَّ
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نَا إِنَّا ُكنَّا ِمْن َقْبلِِه  وا َوَيْدَرُءوَن بِاحْلََسنَِة ٥٣ُمْسلِِمنَي )احْلَقُّ ِمْن َربِّ  بََِم َصََبُ
َتنْيِ ( ُأوََلَِك ُيْؤَتْوَن َأْجَرُهْم َمرَّ

يَِّئَة َوِِمَّا َرَزْقنَاُهْم ُينِْفُقوَن )  [. ٥٤ - ٥٢] القصص:  ﴾( ٥٤السَّ

قال: )) ثالثٌة ُيؤتون  -صىل اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل  أن :عن أيب موسى وبَم يف الصحيحني،

ليه، ورجل  أجرهم مرتني: رجٌل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن يب، ورجٌل ِملوك أدَّى حق اهلل وحق موا

َب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها ((.  أدَّ

وصَف يف أول هذه  -تعاىل  -أن اهلل  وهي ؛قال إال بمناسبةوأما ابن جرير فَم استشهد عىل صحة ما 

وكافر، فكذلك املؤمنون صنَّفهم  صنَّف الكافرين إىل صنفني: منافٌق السورة املؤمنني والكافرين، فكَم أنه 

.  إىل عريبٍّ وكتايبٍّ

 الشرح

مهللا ال علم لنا إال ما  ،اهلل، وعىل آله وصحبه وَمن واالهاحلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول 

 متنا إنك أنت العليم احلكيم.علَّ 

ِذيَن ُيْؤِمنُوَن بََِم ُأنِْزَل إَِلْيَك َوَما ُأنِْزَل ِمْن  ﴿يف هذه اْلية:  - رمحه اهلل -يقول احلافظ ابن كثري  َوالَّ

اْليات يف سورة البقرة يف أوهلا هي يف وصِف أهل اإليَمن؛ الذين اتبعوا ، ﴾ َوبِاْْلِخَرِة ُهْم ُيوِقنُونَ  َقْبِلَك 

أتبَع ذلك بوصف أهل الكفر يف آيتني، ُثمَّ  -جل وعال  -، ُثمَّ اهلل -صىل اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

ة آيات؛ ألنَّ خطرهم أعظم وأشد عىل أهل اإلسالم من أهل الكفر،  أتبَع ذلك الكالم عن املنافقني يف ِعدَّ

فكان مزيد البيان حلاهلم أْوىَل من الكالم عن الكفر؛ ولذلك أهل الكفر عداوهتم واضحة، كيدهم 

عون اإلسالم فإن عداوهتملإلسالم ظاهر بخالف أهل النفاق؛  ويتكلمون  ،لإلسالم غري ظاهرة؛ بل يدَّ

 وُيبطنون يف داخلهم الكفر.  ،باسم اإلسالم

ِذيَن ُيْؤِمنُوَن بََِم ُأنِْزَل إَِلْيَك  ﴿يعني:  ﴾ُيوِقنُوَن َوبِاْْلِخَرِة ُهْم  ﴿فقال:  َوَما  ﴿وهو القرآن،  :﴾َوالَّ

وهو الكتب السَموية السابقة؛ فيؤمنون بالتوراة، ويؤمنون باإلنجيل، ويؤمنون : ﴾ُأنِْزَل ِمْن َقْبِلَك 

بور، ويؤمنون بالصحف، ويؤمنون بَم ذكره اهلل  -سبحانه وتعاىل  -مل يذكره اهلل وما  -جل وعال  -بالزَّ
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 . 

وقيل: ألهنا هناية األمر، كذلك ُسميت اْلخرة من هذا  ،" ألهنا بعد الدنيا ؛ُسميت اْلخرة "قال: 

 الباب. 

ِذيَن ُيْؤِمنُوَن بََِم ُأنِْزَل إَِلْيَك َوَما ُأنِْزَل ِمْن َقْبِلَك  ﴿: - جل عال -ثم هؤالء املوصوفون يف قول اهلل  َوالَّ

 هل هم صنٌف واحد أم هم أصناف؟(، َوبِاْْلِخَرِة ُهْم ُيوِقنُوَن 

وهم أهل اإليَمن ِمَن آمن برسول  :الذي اختاره مجٌع من أهل التفسري: أهنم صنٌف واحد الصحيح

وآمن بَم ُأنزل إليه  ،-صىل اهلل عليه وسلم  -، فكلُّ َمن آمن برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم  -اهلل 

 فيدخل يف هذه اْلية. 

 كَم ذكر صنفني -جل وعال  -ثم هو ذكر اختيار ابن جرير لذلك، والتقسيم الذي ذكره ِمن أن اهلل 

فني للمؤمنني؛ وهم َمن املنافقني والكفار، فال ُبدَّ أن يكون يف ِذكره يف أول األمر صنوهم:  من الكفار؛

 هذا ال َيلزم.   ،اا أو كان كتابي  كان عربي  

 املنت

والظاهر قول جماهد: أربُع آياٍت من أول سورة البقرة يف نْعت املؤمنني، وآيتان يف نْعت  قلت:

املنافقني، فهذه اْليات األربع عامٌة يف كل مؤمٍن اتصف هبا من عريبٍّ الكافرين، وثالث عرشة يف 

 وعجمي، وكتايبٍّ من إنيسٍّ وجني.

 الشرح

ا أهل اإليَمن من العرب ِمَن مل  ي القول بأن اْليات هي يف صنٍف واحد: أن أيضا يعني الذي يقوِّ

، -صىل اهلل عليه وسلم  -سول اهلل يكونوا كتابيني قبل ذلك، هم كذلك يؤمنون بَم ُأنزل إىل َمن قبل ر

 إىل الرسل من قبل.

.. كأنَّ التقسيم هذا وإن مل ُيفهم لكن قد ُيفهم منه  ؛يعني وإن مل يكن هو مقصود ،فالفصل بني أنَّ

 .-صىل اهلل عليه وسلم  -ول اهلل وكأن هؤالء فقط مؤمنو العرب آمنوا بَم ُأنزل عىل رس
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وبَم ُأنزل عىل الرسل من قبله، فكون  ،ُنْؤِمَن بَم ُأنزل عىل رسولنا مقتىض اإليَمن، الواجب علينا: أن

ءا كان قبل ذلك كتابي ا أو مل يكن كتابي ا  -صىل اهلل عليه وسلم  -اْلية تشمل مجيع َمن آمن بالرسول  سوا

 واهلل أعلم. ،هو األظهر

 املنت

لزمٌة لألخرى ورشٌط وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون األخرى؛ بل كل واحدٍة مست

صىل اهلل عليه  -معها، فال يصح اإليَمن بالغيب وإقام الصالة والزكاة إال مع اإليَمن بَم جاء به الرسول 

 واإليقان باْلخرة، كَم أن هذا ال يصح إال بذاك. ،، وما جاء به َمن قبله من الرسل-وسلم 

 َوَرُسولِِه َواْلِكَتاِب  ﴿ املؤمنني بذلك، كَم قال: - تعاىل -وقد أمر اهلل 
ِ
ِذيَن آَمنُوا آِمنُوا بِاللَّ َا الَّ َياَأُّيُّ

َل َعىَل َرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَِّذي َأنَْزَل ِمْن َقْبُل  َواَل ُُتَاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب  ﴿ وقال: ،[ ١٣٦] النساء:  ﴾الَِّذي َنزَّ

ِذي ُأنِْزَل إَِلْينَا َوُأنِْزَل إِ  ِذيَن َظَلُموا ِمنُْهْم َوُقوُلوا آَمنَّا بِالَّ تِي ِهَي َأْحَسُن إاِلَّ الَّ َلْيُكْم َوإهَِلُنَا َوإهَِلُُكْم َواِحٌد إاِلَّ بِالَّ

ِذيَن أُ  ﴿ وقال: ،[ ٤٦] العنكبوت:  ﴾ َا الَّ ا َمَعُكْم َياَأُّيُّ َ
ِ
ا ِل قا ْلنَا ُمَصدِّ  [، ٤٧] النساء:  ﴾وُتوا اْلِكَتاَب آِمنُوا بََِم َنزَّ

ْنِجيَل َوَما ُأنِْزَل إَِلْيُكْم ِمْن رَ  ﴿ وقال:  َحتَّى ُتِقيُموا التَّْوَراَة َواإْلِ
ٍ
ء ُكْم ُقْل َياَأْهَل اْلِكَتاِب َلْسُتْم َعىَل ََشْ ]  ﴾بِّ

ِه َوامْلُْؤِمنُوَن  ﴿ تعاىل عن املؤمنني كلهم بذلك، فقال:وأخَب  [، ٦٨اِلائدة:  ُسوُل بََِم ُأنِْزَل إَِلْيِه ِمْن َربِّ آَمَن الرَّ

ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسلِِه  ِه اَل ُنَفرِّ
 َوَماَلِئَكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسلِ

ِ
ِذيَن آَمنُوا  ﴿ وقال: [، ٢٨٥] البقرة:  ﴾ُكلٌّ آَمَن بِاللَّ  َوالَّ

ُقوا َبنْيَ َأَحٍد ِمنُْهْم   َوُرُسلِِه َومَلْ ُيَفرِّ
ِ
 [. ١٥٢] النساء:  ﴾بِاللَّ

 الشرح

ا مهَم  ومعنى هذا الِّسد هلذه ا وهو أنه ال يصح أن ُيفصل بعض اإليَمن عن  :ْليات يريد أن يبنيِّ أمرا

بعضه؛ فال ُبدَّ من اإليَمن بجميع الرسل، واإليَمن بجميع الكتب، واإليَمن باليوم اْلخر، حتى يستقيم 

بجميع الكتب؛  ياء، وَمن كَفر بكتاٍب واحد كَفرللعبد إيَمنه؛ ولذلك َمن كَفر بنبيٍّ واحد كَفر بجميع األنب

 وتكذيب للقرآن.  ،َمت، إنكار ما هو معلوم من الدين بالرضورةللُمسلَّ  ألن هذا من اإلنكار

أو نحو  ،التوراة التي ُأنزلت عىل موسى ليست من اهلل، أو ُأنزل عليه ضالل) فلو أن إنسان قال: 
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ا؛ فيها  - جل وعال -فهذا تكذيب للقرآن؛ فاهلل  (، ذلك أنزل عليهم هذه الكتب هدايةا هلم وإرشادا

 والترشيعات، وفيها اهلُدى، ثم بعد ذلك حَصل هلا التحريف. التشاريع

وَمن كَفر  ،فال جيوز أن ُيْكَفر بنبي كَم ال جيوز أن ُيْكَفر بكتاب؛ بل جيب اإليَمن، وهذا من متام اإليَمن

 كَفر بجميع الرسل.  - كَم قال أهل اإلسالم - برسوٍل واحد

واإليَمن بالرسل من  ،أن الواجب: اإليَمن برسولنا فهو يريد أن يَبهن هنا عىل هذه املسألة؛ وهو

 قبل، وال يستقيم اإليَمن إال بذلك. 

 املنت

 .إىل غري ذلك من اْليات الدالة عىل أمر مجيع املؤمنني باإليَمن باهلل ورسله وكتبه

، فإذا دخلوا يف اإلسالم  ؛لكن ملؤمني أهل الكتاب خصوصية الا وذلك أهنم مؤمنون بَم بأيدُّيم ُمفصَّ

الا كان هلم عىل ذلك األجر مرتني،  ، كَم وآمنوا به ُمفصَّ وأما غريهم فإنَم حيصل له اإليَمن بَم تقدم جُممالا

 : بوهم وال تصدقوهم، قولوا ثكم أهل الكتاب فال تكذِّ ِذي ُأنِْزَل آَمنَّا بِالَّ  ﴿جاء يف الصحيح: )) إذا حدَّ

 ((. [ ٤٦] العنكبوت:  ﴾إَِلْينَا َوُأنِْزَل إَِلْيُكْم 

أتمَّ  -صىل اهلل عليه وسلم  -الم الذي ُبِعث به حممد ولكن قد يكون إيَمن كثري من العرب باإلس

وأكمل وأعم وأشمل من إيَمن َمن دخل منهم يف اإلسالم، فهم وإن حصل هلم أجران من تلك احليثية، 

به عىل األجرين اللذين حصال هلم، واهلل أعلم.فغريهم   قد حيصل له من التصديق ما ينيف ثوا

 الشرح

إذا كان الذي كان من أهل الكتاب ثم َأسلم، له  -وهي لفتة مجيلة من ابن كثري -هو املقصود يف هذا 

الا ، وما آمن به قب-صىل اهلل عليه وسلم  -أجران: أجر تصديقه بنبيه، وأجر تصديقه بنبينا   ،ل ذلك ُمفصَّ

لكن قد يكون من أهل اإلسالم َمن يزيد عىل هذا األجر بأمر التصديق  ؛وما يؤمن به يف اإلسالم ُمفصالا 

 وزيادة اليقني بَم يف دينه.

 ؛وهذا َملحظ جيد؛ فإن أكثر الصحابة ما كانوا من أهل الكتاب قبل ذلك، وهلم الفضائل الكثرية
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قني لرسول اهلل   ، بذلوا يف تصديقه األرواح واملَُهج. -صىل اهلل عليه وسلم  -ولكن كانوا ُمصدِّ

الا  ،فإذا دخلوا يف اإلسالم "يف قوله:  -رمحه اهلل  -فهذا، ما ذكره ابن كثري   كان هلم وآمنوا به ُمفصَّ

ا سبق " عىل ذلك األجر مرتني َ
ِ
ا متسكوا به من دين اإلسالم.  ،أي: ِل َ

ِ
 وِل

يعني: جُممالا بأسَمء الكتب أو أسَمء الرسل  " وأما غريهم فإنَم حيصل له اإليَمن بَم تقدم جُممالا  "قال: 

سبحانه  -فقط؛ وإال ال نعلم ما يف التوراة، أو ال نعلم ما يف اإلنجيل إال ما جاءنا العلم به يف كتاب اهلل 

ئع.، وإال لي -وتعاىل   س عندنا تفاصيل تلك الرشا

قوهم (( "قال:  بوهم وال تصدِّ ثكم أهل الكتاب فال تكذِّ قلنا: هذا  " كَم جاء يف الصحيح: )) إذا حدَّ

ئيليات، هي عىل ثالثة أقسام:  ،يعني كَم سبق معنا، أن ما جاء عن أهل الكتاب  وما ُيسمى باإلرسا

نا نأخذ به، واألصل أننا  لسنا بحاجة إىل أمٍر آخر.  ،نأخذ بالدين ما وافق دينُنا فإنَّ

 وما كان ينايف الدين أو ينايف االعتقاد، فإن هذا ُيرد، ال شك يف ذلك، وال جيوز التحدث به. 

فق الدين وال خيالفه بوهم وال تصدقوهم ((فهذا هو املقصود باحلديث:  ؛وما كان ال يوا ، )) فال تكذِّ

ثوا عن بني جاء يف احلديث:  ئيل وال حرج (()) وحدِّ هذا فيَم مل يأِت فيه تصديق يف كتابنا أو يف  إرسا

ئيل، أو ما ُذكر من  مسكوت عنه أو مل يأِت فيه تكذيب ) ،رشيعتنا (؛ كالقصص الواردة عن بني إرسا

 األخبار السابقة، ونحو ذلك. 

 املنت

ِْم َوُأوََلَِك ُهُم امْلُْفلُِحوَن ) ﴿ ى ِمْن َرهبِّ  [. ٥] البقرة:  ﴾( ٥ُأوََلَِك َعىَل ُهدا

أي: املتصفون بَم تقدم: من اإليَمن بالغيب، وإقام الصالة، واإلنفاق ِمن  ﴾ُأوََلَِك  ﴿ يقول تعاىل:

يقان بالدار اْلخرة، وهو يستلزم الذي رزقهم اهلل، واإليَمن بَم ُأنزل إىل الرسول وَمن قبله من الرسل، واإل

مات.  االستعداد هلا من العمل بالصاحلات وترك املحرَّ

ى  ﴿ أي: يف  ،﴾َوُأوََلَِك ُهُم امْلُْفلُِحوَن  ﴿ ،- تعاىل -وبياٍن وبصريٍة من اهلل  أي: نورٍ  ﴾َعىَل ُهدا

 الدنيا واْلخرة.
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 الشرح

ِْم  ﴿: - جل وعال -ُثمَّ قال اهلل  ى ِمْن َرهبِّ م ُمْسَتْأنَف إشارة، قال العلَمء: هذا الكال ﴾ُأوََلَِك َعىَل ُهدا

ا بياني   ا: أنه كأنه قيل: كيف حال هؤالء؟ فجاء البيان أن هؤالء ومعنى مستأنف استئنافاا بياني   ،ااستئنافا

ِْم  ﴿اجلامِعني بني اإليَمن والتقوى، واإليَمن بالغيب، واإلتيان بالفرائض، فـ  ى ِمْن َرهبِّ  ﴾ُأوََلَِك َعىَل ُهدا

م ِذكرهم،  وَصفهم بوصفني عظيمة:  - جل وعال -، فاهلل ﴾َوُأوََلَِك ُهُم امْلُْفلُِحوَن  ﴿أي: الذين تقدَّ

 هم أهل اهلداية، وهم أهل الفالح. 

يعني: ال ُيوجد يف كالم العرب ما يدل أو  ؛يقول أهل العلم: هي أشمل كلمة يف معناها " الفالح "

 يقارب كلمة الفالح؛ فهي أعىل الكالم الذي يدل عىل النجاة، ويدل عىل الفوز، ويدل عىل النجاح.

 املنت

ٌء َعَلْيِهْم َأَأنَْذْرهَتُْم َأْم مَلْ ُتنِْذْرُهْم اَل ُيْؤِمنُوَن ) ﴿ ِذيَن َكَفُروا َسَوا  [. ٦] البقرة:  ﴾( ٦إِنَّ الَّ

ِذيَن َكَفُروا  ﴿ يقول تعاىل: عليهم ذلك،  - تعاىل -أي: غطوا احلق وسرتوه، وقد كتب اهلل  ﴾إِنَّ الَّ

ٌء عليهم إنذارك وعدمه، فإهنم ال يؤمنون بَم جئتهم به، كَم قال تعاىل: ْت َعَلْيِهْم  ﴿ سوا ِذيَن َحقَّ إِنَّ الَّ

َمُت َربَِّك اَل ُيْؤِمنُوَن )
 [. ٩٧، ٩٦] يونس:  ﴾( ٩٧اَءهْتُْم ُكلُّ آَيٍة َحتَّى َيَرُوا اْلَعَذاَب اأْلَلِيَم )( َوَلْو َج ٩٦َكلِ

ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب بُِكلِّ آَيٍة َما َتبُِعوا ِقْبَلَتَك  ﴿ وقال يف حق املعاندين من أهل الكتاب: َوَلِئْن َأتَْيَت الَّ

َفاَل َتْذَهْب  ﴿أي: إنَّ َمن كتب اهلل عليه الشقاوة فال ُمسِعد له، وَمن أضلَّه فال هادي له،  [ ١٤٥] البقرة:  ﴾

ٍت  ا وبلِّغهم الرسالة، فَمن استجاب لك فله احلظ األوفر، وَمن توىلَّ فال  [، ٨] فاطر:  ﴾َنْفُسَك َعَلْيِهْم َحَِّسَ

ََم َعَلْيَك ا ﴿ حتزن عليهم وال ُُّيمدنَّك ذلك؛ َساُب )َفِإنَّ ََم َأنَْت  ﴿ و [، ٤٠] الرعد:  ﴾( ٤٠ْلَباَلُغ َوَعَلْينَا احْلِ إِنَّ

 َوِكيٌل )َنِذيٌر َواللُ 
ٍ
ء   [. ١٢] هود:  ﴾( ١٢ َعىَل ُكلِّ ََشْ

ٌء َعَلْيِهْم َأَأنَْذْرهَتُْم َأْم مَلْ ُتنِْذْرُهْم اَل ُيْؤِمنُوَن   ﴿ وعن ابن عباس، يف قوله: ِذيَن َكَفُروا َسَوا قال:  ،﴾إِنَّ الَّ

حيرص أن يؤمن مجيع الناس وُيتابعوه عىل اهلدى، فأخَبه اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -كان رسول اهلل 

ل، وال يضل إال َمن سبق له ِمن اهلل  - تعاىل - كر األوَّ أنه ال يؤمن إال َمن سبق له من اهلل السعادة يف الذِّ
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كر األول.   الشقاوة يف الذِّ

 الشرح

 ؛ثم انتقل الكالم إىل الكالم عن الكفار، بعد أن انتهى الكالم عن املؤمنني يف وصٍف خمترص حلاهلم

عمل الصالح، أهل الصالة، أهل الزكاة، أهل اإليَمن بالغيب، أهل ِمن أهنم أهل اإليَمن، وأهنم أهل ال

 اهلدى وأهل الفالح.

ٌء َعَلْيِهْم َأَأنَْذْرهَتُْم َأْم مَلْ ُتنِْذْرُهْم اَل ُيْؤِمنُوَن  ﴿ثم انتقل الكالم إىل حال الكفار؛  ِذيَن َكَفُروا َسَوا إِنَّ الَّ

؛ ألنه ُيغطي بظُ ولذلك ي والكفر كَم قال العلَمء: يف أصله التغطية؛(،  ا لمته، فالعرب سمى الليل كافرا

 . ا  تسمي الليل كافرا

فكفر اجلحود، وكفر اإلعراض، وكفر االستكبار واإلباء،  :أنواع مخسة - كَم هو معلوم -والكفر 

 هذه اخلمسة أنواع هي أنواع الكفر.  ؛وكفر الشك، وكفر النفاق

ٌء َعَلْيِهْم َأَأنَْذْرهَتُْم َأْم مَلْ ُتنِْذْرُهْم اَل ُيْؤِمنُونَ  ﴿قال:  - جل وعال -فاهلل  ِذيَن َكَفُروا َسَوا ألن  ؛( إِنَّ الَّ

ا؛ ألن اهلدى والضالل بيد اهلل  - جل وعال -َمن كتَب اهلل  سبحانه  -عليه الشقاوة ال جيد َمن ُّيديه أبدا

 وُيضل َمن يشاء. ،، ُّيدي َمن يشاء -وتعاىل 

ا هلل  ا رشعا دا ا مرا ال يرىض من عباده  -جل وعال  -؛ إن اهلل  -سبحانه وتعاىل  -وليس اإلضالل أمرا

ويبنيِّ هلم مسالك الكفر، فَمن أبى إال  ،ولذلك يبنيِّ هلم مسالك اإليَمن ؛بل يرىض منهم اإليَمن ،الكفر

ط املستقيم، فاهلل  ،أن يْسلك مسالك الكفر جعل لإلنسان يف  - وعال جل -ضلَّ وانحرف عن الرصا

 ومل جيَبه عىل َشء. ،ذلك االختيار

 وال ُُّيمدنَّك ،فال حتزن عليهم ،فله احلظ األوفر، وَمن توىل ،فَمن استجاب لك "ثم يقول ابن كثري: 

 أي: وال يكون سبب موتك ذلك، أي: احلِّسة عليهم، وهو ِمن اهلََمد.  ؛، اهلََمد: هو املوت"

، يف املصادر التي أخرجت أثر ابن " وال يضل إال َمن سبق له ِمن اهلل "ثم ذكر قول ابن عباس، قال: 

ا هو  " َمن سبق له من اهلل الشقاء "عباس:   واحد.  ىبمعنا وليس الشقاوة، وعموما
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 املنت

دة للتي قبلها :حمله من اإلعراب ﴾ اَل ُيْؤِمنُونَ  ﴿ :- تعاىل -وقوله  ٌء َعَلْيِهْم  ﴿ ؛أنه مجلة ُمؤكِّ َسَوا

د ذلك بقوله:  :أي ﴾ ْرهَتُْم َأْم مَلْ ُتنِْذْرُهمْ َأَأنْذَ  وحيتمل ، ﴾اَل ُيْؤِمنُوَن  ﴿هم كفار يف كال احلالتني؛ فلهذا أكَّ

ا  ﴾اَل ُيْؤِمنُوَن  ﴿ أن يكون ٌء َعَلْيِهْم  ﴿ ألنَّ تقديره: إن الذين كفروا ال يؤمنون، ويكون قوله: ؛خَبا َسَوا

 مجلة معرتضة، واهلل أعلم. ﴾َأَأنَْذْرهَتُْم َأْم مَلْ ُتنِْذْرُهْم 

 الشرح

ٌء َعَلْيِهْم َأَأنَْذْرهَتُْم َأْم مَلْ ُتنِْذْرُهْم  ﴿ واألول أظهر؛ األول أظهر يف أن اجلملة اَل ُيْؤِمنُوَن  ﴿، أو ﴾َسَوا

ءا أخَبهتم بَم جيب عليهم أم مل ختَبهم لن خيتاروا اإليَمن؛ إن اهلل  ﴾ هي مؤكدٌة هلا؛ ألن هذا حاهلم، فسوا

وطريق اإليَمن، فلن  ،وعدم حمبة ُسبل اإليَمن ،والضالل ،قد علِم ما يف قلوهبم من الزيغ -جل وعال  -

 [. ١٧٩ ] األعراف: ﴾ ُأْوََلَِك َكاألَنَْعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ  ﴿: - كَم جاء يف اْلية -ينفعهم وعٌظ؛ أوَلك 

ال يعقلون هبا، وعندهم أبصار ال ينظرون هبا، أسَمع ال يسمعون هبا احلق، فهم كاألنعام؛  هلم قلوٌب 

فاا منهم.  بل هم أشد ضالالا من األنعام، أكثر انحرا

عىل قلبه فال يستطيع  - جل وعال -عىل قلوهبم، وَمن ختم اهلل  -جل وعال  -فهؤالء ختم اهلل 

 هداية، وال يملك له أحٌد سبيالا إىل النجاة.

 املنت

 [ ٧] البقرة:  ﴾( ٧ َعىَل ُقُلوهِبِْم َوَعىَل َسْمِعِهْم َوَعىَل َأبَْصاِرِهْم ِغَشاَوٌة َوهَلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم )َخَتَم اهللُ  ﴿

ي: دِّ ُ  ﴿ قال السُّ وقال قتادة يف هذه اْلية: استحوذ عليهم الشيطان إذ  ،أي: طبع اهلل ﴾َخَتَم اللَّ

وال  ،وعىل أبصارهم غشاوة، فهم ال يبرصون هدى ،أطاعوه؛ فختم اهلل عىل قلوهبم وعىل سمعهم

 وال يعقلون. ،وال يفقهون ،يسمعون

ُ  ﴿ وقال ابن جرير: وقال بعضهم: إنَم معنى قوله: إخباٌر ِمن اهلل عن  ﴾َعىَل ُقُلوهِبِْم  َخَتَم اللَّ

تكَبهم، وإعراضهم عن االستَمع ِلا ُدُعوا إليه ِمن احلق، كَم ُيقال: إن فالناا أصّم عن هذا الكالم؛ إذا 
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ا.  امتنع من سَمعه، ورفع نفسه عن تفهمه تكَبا

 قال: وهذا ال يصح؛ ألن اهلل قد أخَب أنه هو الذي ختم عىل قلوهبم وأسَمعهم.

 الشرح

كَم يقال: إن فالناا أصّم عن هذا الكالم؛ إذا امتنع  "يعني يف احلقيقة، القول هبذا القول األخري، قال: 

ُ  ﴿َذَكر لفظ اجلاللة  - جل وعال -األصل أن اهلل  " من سَمعه عىل إيش؟ عىل الفاِعلية، أليس  ﴾َخَتَم اللَّ

 كذلك؟

وأهنم هم الذين أغلقوا أسَمعهم،  ،فاللجوء إىل غري هذا األمر ،-سبحانه وتعاىل  -فالفاعل هو اهلل 

هو الذي ختم عىل قلوهبم وعىل  - جل وعال -واألصل: األخذ بالظاهر؛ أن اهلل  ،هذا خالف الظاهر

أو أهنم هم الذين..  ،أهنم هم الذين اختاروا ذلك وا أسَمعهم، وهو الذي جعل عىل أبصارهم غشاوة، ليس

إعراضهم، كانت العقوبة هلم أن خيتم عىل سمعهم وعىل قلوهبم، وأن  - جل وعال -هلل لكن حينَم علِم ا

 جيعل عىل أبصارهم غشاوة.

 فاألصل: األخذ بظاهر اْلية، وال ُيلجأ إىل غري الظاهر إال بقرينة أو بدليل.

 املنت

ل اْلية من مخسةهانهقد أطنب الزخمرشي يف تقرير ما رده ابن جرير وقلت:  وكلها  ،أوجه ، وتأوَّ

له؛ ألن اخلتم عىل قلوهبم ومنعها من وصول احلق إليها قبيٌح  ه عىل ذلك إال اعتزا أ ا، وما جرَّ ضعيفة جد 

  يتعاىل اهلل عنه يف اعتقاده. ،عنده

 الشرح

قبل هذا، يعني من األمور املهمة التي ينبغي لطالب العلم أن ُيدركها: أن كثري من اِلآخذ التي 

يأخذها أهل البدع يف تفسريهم لآليات قد تكون يف ظاهرها مقبولة، يعني: ال يظهر يف ظاهر ما يذكروه 

أو بقوٍل ضعيف، أو بَم قد  االنتصار للعقيدة التي هم يعتقدوهنا؛ وإنَم قد ُيلبِّسون ذلك بوجٍه من اللغة،

 جيَبون اإلنسان أحياناا عىل فهمه من سياٍق معني، ولكنهم ُيبطنون عقائدهم املخالفة. 
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: لك أن تتصور يف قول اهلل   ﴾َفَمْن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوُأْدِخَل اجْلَنََّة َفَقْد َفاَز  ﴿: - جل وعال -فمثالا

 .بعد هذا الفوز!" "وأي فوزٍ قال الزخمرشي:  [،  ١٨٥ ] آل عمران:

ماذا يريد  ،. أنَت تقول له: صحيح؛ الذي يفوز باجلنة"وأي فوٍز بعد هذا الفوز!"تفسرٌي مجيل، ها؟ 

ليات -سبحانه وتعاىل  -لرؤية عن اهلل الزخمرشي؟ يفيد نفي ا ؛ ولذلك قال أهل العلم: خُترج اعتزا

 الزخمرشي باملناقيش. 

ُ َعىَل ُقُلوهِبِْم  ﴿قال:  - جل وعال -فهنا يريد أن ُيَبهن خالف ظاهر اْلية، اهلل  ، فهو ﴾َخَتَم اللَّ

هلا إىل مخس تأويالت، أو انترص عىل مذهبه يف االعتزال، يريد أن ينفي أن اهلل  هو الذي  - جل وعال -أوَّ

 ق.لْ أن ُّيدي اخل وجوباا - جل وعال -يرون أنه جيب عىل اهلل  ِلاذا؟ ألن املعتزلة ؛أضلهم

ا  طيب هذا بناءا عىل مسألة أنه جيب عىل اهلل أن خيتار للناس األصلح أو الصالح، ومجهورهم أيضا

وهو أعظم من قضية الصالح، فنتيجة النتصاره هلذا املذهب سعى  ،يقول: عىل أنه جيب اختيار األصلح

 يف تأويل هذه اْلية. 

وهذه آية من آيات كثرية ُتد أن الزخمرشي أو غريه من أهل االعتزال ومن أهل البدع يسعون يف 

ا ملذاهبهم الباطلة.   تأويل القرآن؛ انتصارا

نة يقولون: اهلدى والضالل بيد اهلل   ﴿قال:  -جل وعال  -، اهلل  -سبحانه وتعاىل  -طيب أهل السُّ

يقول عن نفسه ذلك، أنا  -جل وعال  -فإذا كان اهلل  [، ٩٣ ] النحل: ﴾ َشاءُ ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َوَُّيِْدي َمْن يَ 

 أقول: ال، اهلل ال يضل من يشاء؟! هذا ال شك أنه تكذيب للقرآن وتالُعب، ال يصح. 

ِمن هؤالء َمن يكون  "، قال: - وهو يصف حال هؤالء -فلذلك شيخ اإلسالم قال كلمة مجيلة، قال 

ِمن هؤالء من يكون َحَسن العبادة،  "ِمن هؤالء املفِّسين، حينَم ذكر تفاسري املعتزلة، قال:  " َحَسن العبادة

ا كصاحب  "ال يعلمون ذلك، قال:  ،" وأكثر الناس ال يعلمون " قال: ،" يدسُّ البدع يف كالمه دس 

عىل  كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج "َمن هو؟ الزخمرشي، يقول شيخ اإلسالم:  الكشاف"

نة نة كثرٌي من تفاسريهم الباطلة "أي: هذا الباطل  " كثرٍي من أهل السُّ  . " يروج عىل كثرٍي من أهل السُّ
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ل اْلية عىل جهٍة يف اللغة أو عىل معنى يف اللغة، فتظن أن هذا التفسري  يعني أنت حينَم ُتد أنه يؤوِّ

 ، ليس بني احلق والباطل. سائغ، أو أقل َشء أنه بني الراجح واملرجوح، عىل أقل تقدير

: يقولون: قول اهلل  ٌة ) ﴿: - جل وعال -فمثالا َا َناظَِرٌة )٢٢ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِِضَ ]  ﴾( ٢٣( إىَِل َرهبِّ

: اهلل  [، ٢٢،٢٣القيامة: َا َناظَِرٌة  ﴿قال:  - جل وعال -قالوا  - جل وعال -يعني: منتظرة؛ ألن اهلل ( إىَِل َرهبِّ

ال َتُقوُلوا َراِعنَا َوُقوُلوا  ﴿انتظرونا،  [: ١٣ ] احلديد: ﴾ اْنُظُروَنا َنْقَتبِْس ِمْن ُنوِرُكمْ  ﴿قال يف اْلية األخرى: 

ٌة ) ﴿ـ والنظر يف اللغة يأيت بمعنى االنتظار، فـ ،[ ١٠٤ ] البقرة: ﴾ انُظْرَنا َا َناظَِرٌة ٢٢ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِِضَ ( إىَِل َرهبِّ

 ال يوجد َشء اسمه رؤية.  نيعني: منتظرة، إذ ﴾( ٢٣)

هذا نفي للرؤية، هم استخدموا معنى يف اللغة؟ نعم، استخدموا معنى يف اللغة، لكن صدقوا يف 

( فال يكون إال للعني البارصة؛  إىل ى بـ )استعَمهلم؟ ال، كذبوا يف استعَمهلم؛ ألن النظر يف اللغة إما أن ُيعدَّ 

ٌة ) ﴿قال:  - جل وعال -اهلل  َا َناظَِرٌة )٢٢ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِِضَ ى النظر بـ )  ﴾( ٢٣( إىَِل َرهبِّ (، وإذا  إىل عدَّ

ي النظر بـ ) د به النظر، البرص، العني، فال يكون بمعنى االنتظار إىل ُعدِّ َي  ،( ُيرا ( فرُياد منه  يف بـ ) وإذا ُعدِّ

ََمَواِت َواأْلَْرِض  ﴿يف السَموات واألرض؛  ؛التفكر يف اخلْلق  ١٨٥] األعراف:  ﴾َأَومَلْ َينُْظُروا يِف َمَلُكوِت السَّ

ن، للتفكر، فلم ينظروا.  [،  يف ملكوت السَموات، هذا للتمعُّ

د به االنتظار؛ قال:  إىل ( وال بـ ) يف وإذا مل ُيعدَّ أصالا ال بـ ) نعم،  ،﴾اْنُظُروَنا َنْقَتبِْس ِمْن ُنوِرُكْم  ﴿( ُيرا

د به االنتظار.  ُيرا

ليصلوا به إىل االنتصار لباطلهم، لعقيدهتم الباطلة، فقد  ؛وجعلوه يف هذه اْلية ،فأتوا هبذا املعنى

 "يستدلون بوجه يف اللغة لكن ليس عىل مكانه الصحيح، فيظن القارئ كَم قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

نة كثرٌي من تفاسريهم الباطلة، فال َيْعَلم أن هذا ج عىل كثري من أهل السُّ  ." ُيَروَّ

أو يتعلم شيئاا من العلم وأساسيات االعتقاد، ثم  ،ولذلك بعض طالب العلم يتعلم شيئاا من النحو

 -هذه الكتب  ، فيذهب ويقرأ يف( احلمد هلل، عندي من الَفْهم واإلدراك ما أستطيع أن ُأميِّز به ) يقول:

ما يصلح هذا؛ ولذلك أعدَّ العلَمء كتاب الزخمرشي أو غريه وإن كان من الكتب التي  !- كتب أهل البدع
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هذا مل يكن إال مَلن  ؛تضمنت من البالغة ومن اجلوانب اللغوية، لكن مل يكن هذا لطالب العلم املبتدئني

العتقاد والقوة ما يميز فيه بني هذه اهلنَّات التي كان عنده النظر يف انتقاد هذا الكتاب، أو عنده من علم ا

والوصول إىل معاين اللغة العربية، وتفسري  ،ظاهرها الرمحة وباطنها العذاب؛ ظاهر التفسري معرفة املعاين

لكن يف باطنها االنتصار لعقائد املعتزلة واجلهمية والتعطيل والتأويل الفاسد،  ؛القرآن عىل هذه األوجه

 كل ذلك. 

جل  -اهلل  ؛ا حينَم انترص الزخمرشي من مخسة أوجه، يريد فقط أن يرصف هذه اْلية عن ظاهرهافهن

ُ  ﴿قال:  -وعال  ما خيتم عليهم بالضالل؛ ألنه جيب  - جل وعال -. قال: ال، ما ختم اهلل، اهلل ﴾َخَتَم اللَّ

 -اإلضالل، وال ُينسب إىل اهلل   -سبحانه وتعاىل  -أن ُّيدُّيم، وال ُينسب إىل اهلل  -عز وجل  -عىل اهلل 

 إرادة الرش.  -سبحانه وتعاىل 

: اهلل  نة قالوا  له إرادتان: اإلرادة الرشعية، واإلرادة الكونية.  -جل وعال  -أهل السُّ

 -هبا ما حيصل من وقوع الكفر، ما حيصل من وقوع املعايص، وهي غري حمبوبة هلل  :كونيةفاإلرادة ال

ابتالءا وامتحاناا للعباد، فهذه إرادة كونية، يلزم   -سبحانه وتعاىل  -لكن جيعلها اهلل  ؛ -سبحانه وتعاىل 

ة؛ ألهنا تكون رشعية كونيحيبها، ف - جل وعال -لكن لو كانت وقعت واهلل  ،أن اهلل حيبها؟ ما يلزم حمبتها

 وقعت، وألن اهلل حيبها.

جل  -ألن مقتىض اإلرادة الكونية الوقوع، ومقتىض اإلرادة الرشعية املحبة؛ فلو أن شيئاا حيبه اهلل 

 "هذه  ؛كالكفر واملعايص :ووقع - جل وعال -، وال حيبه اهلل " رشعية "فهذا ُيسمى  ؛ومل يقع - وعال

 واضح؟ ،" كونية ورشعية "فهذه  ؛ووقع - جل عال -، وإذا حيبه اهلل " كونية

اه اهلل  من ضالل املعتزلة، ومن االنحرافات التي مل  - جل وعال -َمن عرف هذا التقسيم نجَّ

ا، فكيف تأخذ نصف اْلية؟!  ُيِضلُّ  ﴿يستوعبوا معها النصوص، فأخذوا ببعض النصوص وردوا بعضا

 تأخذ هبا؟! ال يستقيم.  ﴾ َوَُّيِْدي َمْن َيَشاءُ  ﴿حتذفها،  ﴾َمْن َيَشاُء 

أبان الطريقني للِعباد، وبنيَّ املسلكني، وبنيَّ عاقبة املسلكني؛ هذا عاقبته اجلنة،  -جل وعال  -اهلل 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 16 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

ا؛ فَمن اختار اهلدى وفقه اهلل  له، وَمن اختار  - جل وعال -وهذا عاقبته النار، وجعل للعبد اختيارا

له اهلل الضال بني أو للكفار  - جل وعال -ل سهَّ له، ثم كانت العاقبة: للمتقني اجلنة، وللعاصني أو للُمكذِّ

 النار. 

جَب العباد عىل ِفعل اخلريات، ما ميَّز بني مؤمٍن وعاٍص، وال صار فيه  - جل وعال -ولو أن اهلل 

؛ ولذلك الفرق بني املالئكة جعل االختيار لإلنسان ابتالءا  - الجل وع -متييز بني كافٍر ومؤمن؛ وإنَم اهلل 

َ َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن ) ﴿أهنم عباد أهنم  فهم جمبولون عىل  [، ٦] التحريم:  ﴾( ٦اَل َيْعُصوَن اللَّ

 الطاعة، ال حتصل منهم املعصية، بخالف العبد.

 ،العباد عىل املعصية - جل وعال -التوبة؟ لو كان جَب اهلل  لك - جل وعال -ولذلك ِلاذا رشع اهلل 

؛ رشع التوبة ألن العبد خُمتار بأن يفعل اخلطأ أو الصواب، فإذا َفَعل اخلطأ فتح له  ،ما رشع التوبة أصالا

َا امْلُْؤِمنُوَن َلَعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن ) ﴿باب التوبة  ا َأُّيُّ يعا
 مَجِ
ِ
فاهلدى واإلضالل  [، ٣١ ] النور: ﴾( ٣١َوُتوُبوا إىَِل اللَّ

 ويضل َمن يشاء. ،ءُّيدي َمن يشاء  ،-سبحانه وتعاىل  -من اهلل 

 املنت

ُ ُقُلوهَبُْم  ﴿ :- تعاىل -ولو َفِهم قوله  َوُنَقلُِّب َأْفِئَدهَتُْم  ﴿وقوله:  [، ٥ ] الصف: ﴾َفَلَمَّ َزاُغوا َأَزاَغ اللَّ

ٍة َوَنَذُرُهْم يِف ُطْغَياهِنِْم َيْعَمُهوَن ) َل َمرَّ وما أشبه ذلك  [، ١١٠] األنعام:  ﴾( ١١٠َوَأبَْصاَرُهْم َكََم مَلْ ُيْؤِمنُوا بِِه َأوَّ

ءا وفاقاا عىل متادُّيم  - تعاىل -أنه من اْليات الدالة عىل  إنَم ختم عىل قلوهبم وحال بينهم وبني اهلدى؛ جزا

حسٌن وليس بقبيح، فلو أحاط علَما هبذا ِلا قال ما  - تعاىل -يف الباطل وتركهم احلق، وهذا عدٌل منه 

  قال، واهلل أعلم.

 الشرح

 حسٌن ليس بقبيح.  -تعاىل -يعني هذا عدٌل منه 

نه العقل فهو َحَسن، وما قبَّحه العقل فهو األشاعرة جعلوا الُقبح  واحلُسن ُمنَاَطة بالعقول؛ فَم حسَّ

 قبيح.
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ا فقط عىل الرشع ،أن احلُسن والُقبح منوٌط بالرشعوالصواب:   ،ويدل عليه العقل، وليس مقترصا

ن وُيقبِّح ا حُيسِّ  لكن ال خيرج عن الرشع. ؛فالعقل أيضا

و النقل الرصيح؛ ولذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية ألَّف فالعقل الصحيح ال يناقض النص الرصيح أ

، اْلن ُيطبع يف إحدى عرش جملد، سَمَّ   . " درء تعاُرض العقل والنقل "ه لنا كتاباا عظيَما

 درء: دفع، العقل والنقل ال يتعارضان. 

لكن العقل  ؛واإلسالم ما أمهل العقل؛ بل أعظم شأنه، وبنيَّ منزلته، وأن اإلنسان يستفيد من عقله

هذا ال خيرج عن الرشع، والعقل يؤيد الرشع، فإذا كان العقل ُيستعمل يف مناقضة األحكام الرشعية فهذا 

عقٌل فاسد، ككثري من العقول التي تعرتض عىل األحكام الرشعية: ال ُيتصور مسألة كذا، وال ُيتصور 

م عقولنا يف كذا؟!  مسألة كذا، وِلاذا، وِلاذا ال ُنحكِّ

يعرتضون عىل كل َشء، حتى عىل األكل والرشب؛ أنتم تقولون: يأكل باليمني، هذه ما خلقها اهلل؟! 

، فالعقل يؤيِّد النص ال يعارضه، والعقول التي ُتعارض هي -سبحانه وتعاىل  -رتاض عىل اهلل هذا اع

، دائَما يقولون بتقديم.. ألن تقديم العقل ع ندهم أصٌل عظيم يف عقول فاسدة، واملعتزلة حينَم قالوا

نَّة! وهذا رصيح كالم الرازي،  مونه عىل الكتاب والسُّ االعتقاد؛ بل هو مصدر من مصادر االعتقاد، يقدِّ

نة فيها جُممل ومبنيَّ  "قال:  لكن العقل ما  ؛وناسخ ومنسوخ ،ومطلق ومقيد ،وخاص وعام ،الكتاب والسُّ

 . " فيه هذا الكالم

الكالم؟ ما هو العقل الذي نحتكم إليه؟ عقل الرازي، أو عقل عقُل َمن هذا الذي ما فيه هذا 

ما هو هذا العقل؟  !واملتكلمني؟أاجلويني، أو عقل ابن ُفوَرك، أو عقل فالن وفالن وفالن من املعتزلة 

وِلاذا عقلك أنت أعمل به وعقيل ال أعمل به؟! وِلاذا عقل فالن من العلَمء ال نأخذ به؟ ما هو العقل 

  !هذا الذي يريدوننا أن نتَّبَِعه؟

نة، وحٌي من اهلل، ثم ما كان  ؛جعل لنا كتاباا، وأنزل علينا وْحياا آخر - جل وعال -لكن اهلل  وهو السُّ

ا فقيَّ  ا ال جيوز العمل بهمطلقا صه، وما كان منسوخا ا فخصَّ وُيعمل  ،ده، وما كان جممالا فبيَّنه، وما كان عاما
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 [. ٤٢] فصلت:  ﴾( ٤٢َتنِْزيٌل ِمْن َحِكيٍم مَحِيٍد ) ﴿بالناسخ، فهو 

ُمهيمناا عىل الكتب األخرى، ونأخذ  - جل وعال -فكيف نرتك هذا الكالم املُحَكم الذي جعله اهلل 

 بعقٍل ال ندري ما حدوده؟!

هم إىل أنه ضاعت األعَمر يف أمور عقلية، ثم رجعوا بعد هذه األعَمر   هم هذا العقل؟ جرَّ فإىل ماذا جرَّ

التي ضاعت عليهم إىل عقيدة أهل اإلسالم، كَم جاء عن اجلويني بعد أن عاش سنني وهو يف الفلسفات 

 . " وها أنا ذا أموت عىل عقيدة عجائز نيسابور "ات العقلية، قال: ويف النظري

إىل  وهو إذا أراد أن يدعو رفع يديه (، يف السَمء)  وكثري من كبار السن لو سألته أين اهلل؟ قال لك:

أضع اللحاف عىل رأيس ) يقول أحدهم: السَمء، أفضل من عقائد كثري من ُمنظِّري اجلهمية واملعتزلة؛ 

وهو يناقش  (، وال أقوم يف الصبح بمسألة، ما أستفيد َشء ،وأِضب أمخاس يف أسداس ،العشاء من بعد

 ويناقض نفسه! ،نفسه

وما جعل  ،أراحنا من قضية - جل وعال -العقل ال يمكن أن ينفرد بترشيع، العقول تتفاوت، فاهلل 

 علينا هذا التكليف. 

ا حُمْكَما  - جل وعال -لكن اهلل  ؛بعقولنا ضللنا وانحرفنا - جل وعال -فنا اهلل لَّ لو ك أنزل لنا كتابا

ا، واألحكام الرشعية فيه واضحة، وأصول األحكام فيه جُمَمٌع عليها ال حتتاج إىل نقاش؛ أمر  ،ُمبيَّنا واضحا

تكاد ُتد الزكاة، وأمر الصالة، وأمر الصيام، وأمر احلج، ثم حصل ما حصل من اختالٍف يف أفهام، وال 

ة هكذا يف توهان.  مسألة إال وفيها راجح، ال يمكن أن تبقى األمَّ

من أهل العلم َمن جيمعون بني النصوص، وَمن يبيِّنون دالالت األلفاظ،  - جل وعال -فقيَّض اهلل 

لكن لو  ؛بالعباد  -سبحانه وتعاىل  -وَمن جيمعون فيَم ظاهره التعارض، وهذا كله داللة عىل رمحة اهلل 

م العقل.. ،أننا اتبعنا املعتزلة م العقل، يف مسائل االعتقاد ُنقدِّ م العقل؛ يف التحسني والتقبيح ُنقدِّ  وقلنا: ُنقدِّ

وأنا أنفي العلو؛ عقيل ال يقبل، وأنت تقبل عقلك أن فيه صفات وعقيل ال  ،طيب أنت ُتْثبِت العلو

يقبل أن فيه صفات، وهكذا نكون يف حيص بيص كَم ُيقال، يف اختالٍف شديد، وهل هذا األمر مقصود 
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 يف الرشيعة؟

ُقوا  ﴿املقصود يف الرشيعة:  ا َوال َتَفرَّ يعا
 مَجِ
ِ
ق، ليس  [، ١٠٣ران:] آل عم ﴾ َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اللَّ عدم التفرُّ

ْقنا إىل أشتات وإىل أحزاب وإىل مجاعات؛ ألنه ال ُيوجد  ق؛ فلو ُجعل األمر للعقول َلَتفرَّ املقصود التفرُّ

 عندنا مصدر نتفق عليه.

أو الصفاتية  ،أو قاهلا اجلهمية ،فلذلك ليس من الصواب أن ُيظن أن هذه األقوال التي قاهلا املعتزلة

ة، ال يمكن.  ،أهنا قد تكون سائغة ؛بعد ذلك  ويمكن أن ُتتمع عليها األمَّ

ليس له أسَمء وال صفات، ليس هو داخل  - جل وعال -أنت ُتتمع مع شخص يقول لك: اهلل 

وال حتتويه الست اجلهات، وال عرٍض، وال جوهر، وال جثٍة وال  ،وال فوق وال حتت ،العامَل وال خارجه

 !!جسٍم وال

ة  ا أن ُتتمع األمَّ نة، فال يمكن أبدا ما َتْقَبل هذا النفي التفصييل الذي مل يِرد ال يف الكتاب وال يف السُّ

، وعىل الَفهم الصحيح للكتاب -صىل اهلل عليه وسلم  -، عىل ُسنة النبي - جل وعال -إال عىل كتاب اهلل 

ق الطُّرقوالسُّ  سهم الصحابة؛ هو مفرتق الطرق بني احلق َفْهم السلف وعىل رأ؛ نة، وهذا هو ُمْفرَتَ

نة لكن كيف نفهم الكتاب  ؛والضالل؛ ألنه ال ُيوجد أو كثري من الطوائف يقولون: نأخذ بالكتاب والسُّ

نة واجلَمعة.  نة؟ هذا هو االختالف احلاصل بني هذه الطوائف مجيعها مع أهل السُّ  والسُّ

 املنت

-صىل اهلل عليه وسلم  -بنظريه اخلَُب عن رسول اهلل  حَّ ن جرير: واحلق عندي يف ذلك ما صقال اب

: )) إن املؤمن -صىل اهلل عليه وسلم  -قال: قال رسول اهلل  - ريض اهلل عنه -روى عن أيب هريرة ثم  ،

إذا أذنب ذنباا كانت ُنكتة سوداء يف قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب ُصقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو 

ن الذي قال اهلل قلبه، فذلك ال ا ] املطففني:  ﴾( ١٤َكالَّ َبْل َراَن َعىَل ُقُلوهِبِْم َما َكاُنوا َيْكِسُبوَن ) ﴿: - تعاىل -رَّ

  وقال الرتمذي: حسٌن صحيح. ((. [ ١٤

أن الذنوب إذا تتابعت عىل القلوب أغلقتها، وإذا  -صىل اهلل عليه وسلم  -ثم قال ابن جرير: فأخَب 
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والطبع، فال يكون لإليَمن إليها مسلك، وال للكفر عنها  - تعاىل -أغلقتها أتاها حينئٍذ اخلتم من ِقبل اهلل 

ُ َعىَل ُقُلوهِبِْم َوَعىَل َسْمِعِهْم  ﴿ فذلك هو اخلتم والطبع الذي ذكره يف قوله: ؛خَمَْلص نظري الطبع ، ﴾َخَتَم اللَّ

ة والظروف، التي ال ُيوصل إىل ما فيها إال بفض ذلك عنها ثم واخلتم عىل ما تدركه األبصار من األوعي

ه  َحلها، فكذلك ال يصل اإليَمن إىل قلوب من وصف اهلل أنه ختم عىل قلوهبم وعىل سمعهم إال بعد فضِّ

 خامته وحلِّه رباطه.

 الشرح

ا لإلنسان أن ُيْبِعَد عنه الغشاوة، ال أن َيْعِرف طريق اهلدى إال إذا سلك  يعني يقول: ال يمكن أبدا

 حُمَكم، ما تستطيع 
ٍ
مسلكه، كحال اإلنسان الذي ال يستطيع أن يرى شيئاا وهو يف ظرٍف مغلق أو يف وعاء

 ُبدَّ أن يرفع عنه هذه أن ترى الذي بداخله حتى تفتحه، حتى تفضَّ هذا اإلغالق، وهكذا القلب ال

 ق للثبات. والنجاح حتى ُيوفَّق للخري وُيوفّ الغشاوة، وال ُبدَّ أن يسلك مسلك اهلدى ومسلك الفالح 

 املنت

ُ َعىَل ُقُلوهِبِْم َوَعىَل َسْمِعِهْم  ﴿: - تعاىل -واعلم أن الوقف التام عىل قوله  َوَعىَل  ﴿وقوله ، ﴾َخَتَم اللَّ

 - وهي الغطاء -فإن الطبع يكون عىل القلب وعىل السمع، والغشاوة  ؛مجلٌة تامة ﴾َأبَْصاِرِهْم ِغَشاَوٌة 

 تكون عىل البرص.

ُ  ﴿ :- تعاىل -قال ابن جرير: اخلتم عىل القلب والسمع، والغشاوة عىل البرص، قال اهلل  َفِإْن َيَشِإ اللَّ

ِه ِغَشاَوةا  ﴿ ل:وقا [، ٢٤شورى:] ال ﴾خَيْتِْم َعىَل َقْلبَِك   ٢٣] اجلاثية: ﴾َوَخَتَم َعىَل َسْمِعِه َوَقْلبِِه َوَجَعَل َعىَل َبرَصِ

حيتمل أنه َنَصَبها  ﴾َوَعىَل َأبَْصاِرِهْم ِغَشاَوٌة  ﴿ :- تعاىل -قال ابن جرير: ومن َنَصَب غشاوة من قوله  [،

 ﴿ وحيتمل أن يكون َنَصَبها عىل اإلتباع، عىل حملبإضَمر فعل، تقديره: وجعل عىل أبصارهم غشاوة، 

 [. ٢٢] الواقعة:  ﴾( ٢٢َوُحوٌر ِعنٌي ) ﴿ :- تعاىل -كقوله  ﴾َوَعىَل َسْمِعِهْم 

 الشرح

هنا ذكَر أن الطبع يكون عىل القلب وعىل السمع، والغشاوة تكون عىل البرص، وهذا ما تقتضيه اللغة 
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البرص؛ فال تكون الغشاوة عىل القلب وال عىل السمع؛ ألن املقصود يف أن الغشاوة ال تكون إال عىل 

ق بحاسة البرص، ليست متعلقة بحاسة العقل يف القلب وهذا متعلَّ  ؛عدم الرؤية الواضحة بالغشاوة: هي

 وال بحاسة السمع؛ وإنَم املتعلق هبَم اخلَتم. 

 ،ٌء من الغشاوة بحسب سلوكه للضاللوكَم أن هذه اْلية يف املنافقني، فإن املؤمن قد يكون عنده َش

رته باْليات أو  فه عن الطريق؛ ولذلك َتْعِرف ِمَّن ينتسب إىل اإليَمن أو اإلسالم َمن إذا َذكَّ وبحسب انحرا

رته باحلديث كأنه ال يراها!  َذكَّ

ومل ُيسلِّم  ،- جل وعال -وهذا نوع من الغشاوة، والسبب يف ذلك: أن اإلنسان إذا مل ُيسلِّم ألمر اهلل 

ى عليه األمور، ويصري عنده غشاوة ؛-صىل اهلل عليه وسلم  -ألمر رسوله  كأنه ال يرى، كأنه ال  ،فُتعمَّ

 يسمع، كأنه ال يعقل.

 -وإىل التسليم؛ حتى يعلم اهلل   ،-سبحانه وتعاىل  -فيحتاج اإلنسان يف ذلك إىل اللجوء إىل اهلل 

 وك سبيلها، فُيوفقك لثمرهتا؛ وهي الفالح والنجاح واالهتداء. يف قلبك إرادة اهلداية وسل - جل وعال

 املنت

ف حال الكافرين هباتني اْليتني، رشع  م وْصف املؤمنني يف صدر السورة بأربع آيات، ثم عرَّ ِلا تقدَّ

 تعاىل يف بيان حال املنافقني الذين ُيظهرون اإليَمن وُيبطنون الكفر.

 الشرح

 يعني حال املنافقني الذين ُيظِهرون اإليَمن وُيبطنون الكفر. 

: مل يكن معروفاا هبذا املعنى قبل اإلسالم، فهو اسٌم حمض جاء  ،اسٌم جاء به اإلسالمالنفاق: هو  أوالا

 به اإلسالم هبذا املعنى، وأما أصله فُيقال: من نافقِت الريبوع؛ إذا دخلت يف جحرها، فهذا أصله يف اللغة.

هم  ا يف الرشع: فهذا مل ُيعرف؛ ألنه جاءت طائفة من الناس أظهروا اإلسالم، أبطنوا الكفر، فسَمَّ أمَّ

 مل يكن معروفاا قبل ذلك. ،منافقني، فهو اسم جاء يف اإلسالم - جلَّ وعال -اهلل 

ا من بل ال بد ف ؛ألهل النفاق ُيبنيِّ أن اإليَمن ال يكفي فيه القول -جلَّ وعال  -وذمُّ اهلل  يه أيضا
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مية الذين يقولون: إن اإليَمن ه ا امية، مذهب الكرَّ و التصديق، كذلك من العمل، وهذا ردٌّ عىل الكرَّ

ل يف اإليَمن؛ ألهنم فعلوا ما جيب عليهم من اإليَمن يف  ناللفظ، يعني عىل هذا القول إذ املنافقني هم الُكمَّ

ظ به! امية، وهو التلفُّ  نظِر الكرَّ

: إن اإليَمن فقط هو التصديق بالقلب،  وال شك أن هذا ا الذين قالوا القول باطل، كقول اجلهمية أيضا

ق بقلبه،   [. ١٤] النمل:  ﴾َوَجَحُدوا هِبَا َواْسَتْيَقنَْتَها َأنُْفُسُهْم  ﴿وهذا ال شك أنه حتى فرعون صدَّ

 فاإليَمن: قوٌل واعتقاٌد وعمل، ال يمكن أن خيرج عن هذه الثالث األمور.

 املنت

منها نفاق، كَم أنزل  وِلا كان أمرهم يشتبه عىل كثري من الناس أطنب يف ذكرهم بصفات متعددة، كٌل 

ا ألحواهلم  ءة فيهم، وسورة املنافقني فيهم، وذكرهم يف سورة النور وغريها من السور، تعريفا سورة برا

ا، فقال تعاىل:  َوبِاْلَيْوِم اْْلِخِر َوَما  ﴿ لُتجتنب، وجُيتنب َمن تلبس هبا أيضا
ِ
َوِمَن النَّاِس َمْن َيُقوُل آَمنَّا بِاللَّ

ِذيَن آَمنُوا َوَما خَيَْدُعوَن إاِلَّ َأنُْفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن )٨ُهْم بُِمْؤِمننَِي ) َ َوالَّ اِدُعوَن اللَّ  [. ٩، ٨] البقرة:  ﴾( ٩( خُيَ

ر الرش، وهو أنواع: اعتقادي: وهو الذي خيلد صاحبه يف النار،  النفاق: هو إظهار اخلري وإرسا

 وعميل: وهو من أكَب الذنوب. 

 الشرح

ا يف النار،  قال: االعتقادي: وهو الذي فكَم ُيقال: التقسيم عىل املُقاَبلة؛ أن العميل صاحبه ليس خملدا

ومن أكَب الذنوب،  ،لكنه فاعٌل لكبائر عظيمة ؛د صاحبه يف النار، والعميل صاحبه ال خُيلَّد يف النارخُيلَّ 

كَم جاء  )) آَيُة املُنَاِفِق أربع ((، )) آَيُة املُنَاِفِق َثاَلٌث ((: -صىل اهلل عليه وسلم  -وهو الوارد يف قول النبي 

َث َكَذَب، َوإَِذا َوَعَد َأْخَلَف، َوإَِذا اْؤمُتَِن َخاَن، وإذيف بعض الروايات:   ا خاصم فجر ((.)) إَِذا َحدَّ

فهذه كلها من األمور الكبائر املحرمة، وهي داللة عىل نفاق؛ ألن وجه داللتها عىل النفاق: تناُقض 

أنه يف حال ائتَمنه خيون، ويف حال اخلصومة يفجر، ويف حال احلديث الذي جيب عليه أن يصدق  ؛العبد

 فهذا هو النفاق العميل. ؛يكذب
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ين،  النفاق العميل ال خُيِرج صاحبه لَّة، بخالف النفاق االعتقادي فإن صاحبه خيرج من الدِّ
ِ
من امل

و كفر خمرج من امللة، صاحبه ولذلك ذكرناه يف أنواع الكفر، قلنا: الكفر االعتقادي، أو كفر النفاق وه

 د يف النار، بينَم صاحب النفاق العميل ال خُيلَّد يف النار.خملَّ 

 املنت

، وهذا كَم قال ابن جريج: املنافق خيالف قوله - تعاىل -كَم سيأيت تفصيله يف موضعه، إن شاء اهلل 

 فعله، ورسه عالنيته، ومدخله خمرجه، ومشهده مغيبه.

بل كان خالفه، من الناس  ؛وإنَم نزلت صفات املنافقني يف السور املدنية؛ ألن مكة مل يكن فيها نفاق

ا، وهو يف الباطن مؤمن، فلَمَّ هاجر رسول اهلل َمن كان ُيظِهر الكفر مُ  إىل  -صىل اهلل عليه وسلم  -ستكرها

املدينة، وكان هبا األنصار من األوس واخلزرج، وكانوا يف جاهليتهم يعبدون األصنام عىل طريقة مرشكي 

لفاء اخلزرج، العرب، وهبا اليهود من أهل الكتاب عىل طريقة أسالفهم، وكانوا ثالث قبائل: بنو قينُقاع ح

إىل املدينة، وأسلَم  -صىل اهلل عليه وسلم  -وبنو النَِّضري، وبنو ُقريظة حلفاء األوس، فلَّم َقِدم رسول اهلل 

 - َمن أسلَم من األنصار من قبيلتي األوس واخلزرج، وقلَّ َمن أسلَم من اليهود إال عبد اهلل بن سالم

ُ َعنْهُ  ا؛ ألنه مل يكن للمسلمني بعد شوكة خُتاف، ومل يكن إذ ذاك نف- َريِضَ اللَّ عليه  -بل قد كان  ؛اق أيضا

 واَدَع اليهود وقبائل كثرية من أحياء العرب حوايل املدينة.  -الصالة والسالم 

 الشرح

نعم، يعني إىل هذا الوقت مل يكن هناك ظهور للنفاق، ما كان للمسلمني شوكة وقوة؛ ألن النفاق 

 متى يظهر؟

النفاق يظهر يف قوة املسلمني، إذا قوي اإلسالم ظهر املنافقون، وإذا قوي الكفر خرج أهل النفاق 

 إىل الكفار، أعلنوا كفرهم، لكن إذا قوي اإلسالم وأهل اإليَمن فإن النفاق يظهر، يظهرون بصورة النفاق. 

ودسوا رؤوسهم  ،لبدعت أهل ابومثل هذا احلال: حال أهل البدع، فإذا قويت السنة وقوي أهلها، خ

 يف الرتاب، فإذا ضعفت السنة يف مكاٍن برزوا باملبارزة.
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 َوإذا ما َخال اجلََباُن بأْرٍض 
 

 َطَلَب الّطْعَن َوحَدُه َوالنَّزاال 
 

نَّة واحلجة ال تقوم هلم قائمة؛ ولذلك ما ذهبت ُسنَّة إال أتت بدالا منها بدعة،  فُهم أثناء قوة أهل السُّ

، وأن ينرشوا االعتقاد -صىل اهلل عليه وسلم  -أهل السنة: أن ينرشوا ُسنَن رسول اهلل  والواجب عىل

نَن، ُتد الرشك وُتد  ،الصحيح، فإن هذا ِما ُيضِعف البدع، أي مكان فيه ينترش اجلهل وال تنترش فيه السُّ

 البدع؛ ألنه ال جيتمعان: توحيد مع رشك، وال ُسنَّة مع بدعة.

 ُعَفت البدعة.َض  ،إذا ظهرت السنة •

 َضُعَف الرشك. ،وإذا ظهر التوحيد •

: نحن معكم،  ا ظهروا بنفاقهم، فَملؤوا املسلمني قالوا وهكذا أهل النفاق، حينَم كان اإلسالم ظاهرا

 يصلون معهم، وجيلسون معهم، ويسمعون معهم، فلَم َيْقَوى أهل الكفر يرجعون إىل الكفار.

حاهلم يف مكة كان خالف حال املنافقني، كانوا ربَم  - كثري كَم ذكر ابن -وهذا بخالف أهل اإليَمن 

يََمِن َوَلِكْن  ﴿ُيظِهرون الكفر؛ ألهنم مستكرهني عليه، ويبطنون اإليَمن،  إاِلَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاإْلِ

ا  َح بِاْلُكْفِر َصْدرا ر  [، ١٠٦] النحل:  ﴾َمْن رَشَ من الصحابة، كانوا يف استكراه،  وحصل لغريهأكَم حصل لعَمَّ

ما كانوا يستطيعون أن يظهروا إسالمهم، فانظر إىل حال املؤمن كيف حيافظ عىل إيَمنه يف قلبه مع أنه 

 وغري قادر عىل إظهار هذا اإليَمن.. ،ُمستكره

وقويت شوكة اإلسالم، أظهروا  ،عىل خالف من ذلك؛ حال املنافقني يف املدينة حينَم ظهر اإلسالم

 ؛وأبطنوا الكفر املحض، فكان خطر النفاق أعظم من خطر الكفر؛ الكافر َتْعَلم أنه عدوك ظاهر ،اإلسالم

لكن املنافق َينُْخر من الداخل ويمكر من الداخل، كيف متّيز املنافق؟ هذا ليس مكتوباا عليه منافق، يصيل 

عى اإلسالم معك ل أهل اإلسالم، لكنه يمكر باإلسالم، ويثبِّ  ؛معك، وحيرض معك، وادَّ ط املسلمني وخيذِّ

يف سورة املنافقني ويف النور، ويف كثري من اْليات،  - كَم ذكر املؤلف -اعتنى بذكرهم  - جلَّ وعال -واهلل 

 ذكر أحواهلم، وذكر تثبيطهم للمؤمنني.

وال خيلو منهم زمان، ككثري ِمن إذا وجد فرصة، طعَن يف ثوابت الدين، واستنقص من األحكام 
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ا من العقائد جيعلها من حمل انتقاد وحمل  ا من الثوابت متغريات، وكثريا الرشعية، وحاول أن جيعل كثريا

واقتفى  ،نظر، هذا ال شك أنه فْعُل أهل النفاق، ولو تكلَّم عىل املنافقني ليل هنار، فهو سلَك مسلكهم

 طريقهم.

 املنت

اإلسالم وأهله، قال عبد اهلل بن أيبِّ بن سلول، فلَم كانت وقعة بدر العظمى وأظهر اهلل كلمته، وأعىل 

ا يف املدينة، وهو من اخلزرج، وكان سيد الطائفتني يف اجلاهلية، وكانوا قد عزموا عىل أن ُيملِّكوه  وكان رأسا

، واشتغلوا عنه، فبقي يف نفسه من اإلسالم وأهله، فلَم كانت وقعة بدر  عليهم، فجاءهم اخلري وأسلموا

ه. قال: هذا أمٌر   قد َتَوجَّ

 الشرح

ه " عبد اهلل بن ُأيبِّ بن سلول كان يريد أن يكون احلاكم عىل األوس واخلزرج، جاء  " هذا أمٌر قد َتَوجَّ

 بقي يف قلبه عىل اإلسالم وعىل أهله، لكن ظهر اإلسالم اْلن ال جمال.فاإلسالم قطع عليه هذا الطمع، 

وأن ُنظِهر اإلسالم، مع بقاء الكفر  ،ال ُبدَّ اْلن أن نَملئ املسلمني :يعني " هذا أمر قد توجه "قال: 

ئق العظيمة واملصائب الكثرية ألهل اإلسالم، وهو رأس النفاق، وهو  ،واحلقد، وهو قد فعل من البوا

ه يف قصة اإلفك، عبد اهلل بن أيبِّ بن سلول. َْبَ
 الذي توىلَّ كِ

 املنت

معه طوائف ِمن هو عىل طريقته ونحلته، وآخرون من أهل فأظهر الدخول يف اإلسالم، ودخل 

ا املهاجرون فلم يكن فيهم  الكتاب، فمن ثّم ُوجد النفاق يف أهل املدينة وَمن حوهلا من األعراب، فأمَّ

ا بل ُّياجر ويرتك ماله، وولده، وأرضه رغبةا فيَم عند اهلل يف الدار  ؛أحد؛ ألنه مل يكن أحد ُّياجر مكرها

 اْلخرة.

بظاهر أمرهم املؤمنون، فيقع بذلك فساد  عىل صفات املنافقني؛ لئال يغرتَّ  - سبحانه - ا نّبه اهللوهلذ

عريض من عدم االحرتاز منهم، ومن اعتقاد إيَمهنم، وهم كفار يف نفس األمر، وهذا من املحذورات 
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  أن ُيظنَّ بأهل الفجور َخري. ؛الكبار

 الشرح

هذا فيه ِضر  بل ؛" أن يظن بأهل الفجور َخري ؛املحذورات الكباروهذا من  "ما أمجلها من عبارة! 

ا يف الرشيعة، فاهلل  ِذيَن  َيا ﴿قال:  - جلَّ وعال -عىل أهل اإلسالم، سوء الظن ليس دائَما مذموما َا الَّ َأُّيُّ

ا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ إِْثٌم   وبعض الظن ليس بإثم، أليس كذلك؟  [ ١٢] احلجرات:  ﴾آَمنُوا اْجَتنُِبوا َكثرِيا

، فسوء " واحلزم فضيلة ،سوء الظن حزمٌ  "، قال: - إذا كان يف موطنه -فسوء الظن كَم قال ابن حزم 

ا، ال َيعرتض عليهم ِلاذا  ؛الظن جيوز بَمن أتى بأسبابه، وَمن أورد نفسه موارد اهلالك فظن الناس به سوءا

ا؟! أحسنوا الظن.  تظنون يب سوءا

يسري مع أهل البدع ليل هنار، وخيالطهم، وجيالسهم، ويثني عليه، وإذا ما قلَت له: يا أخي، أنَت عىل 

 طريقة أهل البدع، قال: أحسنوا الظن! أين الظن باملؤمنني؟!

أين سلوكك لسبيل السلف الصالح؟! أين مشيك عىل الطريق املستقيم؟ أين اجتنابك للمشتبهات؟ 

 ،)) عىل رسلكَم، إهنا صفية ((مع صفية، فرآه بعض الصحابة، قال:  -ليه وسلم صىل اهلل ع -رسول اهلل 

ب الصحابة! يعني كيف  )) إن الشيطان ! قال: -صىل اهلل عليه وسلم  -الظن برسول اهلل  ئاسييفتعجَّ

 جيري من ابن آدم جمرى الدم ((.

ء يف  :موارد الشبهات يقول العلَمء يف هذا احلديث: داللة عىل أن اإلنسان ال ُيوِرد نفسه سوا

أو يف األقوال، أو يف نحو ذلك، فيبتعد عن كل ما قد  ،أويف األفعال ،أو يف األماكن ،أو املؤانسة ،املجالسة

 يكون بسببه سوء الظن به.

ا يف هذا احلديث ما يدل عىل أن املسلم ال يوقع الناس يف املعصية بسببه هو،  :وقال أهل العلم أيضا

: إذا سلك مسلك الضالل فأساءوا به الظن، وإن مل يكن كذلك، كان هو السبب يف هذا  ،كيف؟ قالوا

 الفعل منهم، فاإلنسان يبتعد عن هذا األمر.

من يكيد باإلسالم، هذا فيه ِضٌر عظيم؛ ألن فال جيوز أن حُيِسَن الظن بأهل الكفر، أو حيسن الظن ب
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وإنَم  ؛هذا من التخذيل ألهل اإليَمن، وهو كذلك من السكوت، باب من أبواب السكوت عن الباطل

 الواجب: أن حُيِسَن الظن بمن هو أهٌل إلحسان الظن.

كلموا عن أهل تأملوا يف سرية أمحد بن حنبل، يف سرية العلَمء، يف سرية الشافعي، يف غريهم، حينَم ت

 الضالل وعن أهل الزندقة، ما جاء أحد من هؤالء قال: أحسنوا هبم الظن.

جاء داود الظاهري يدق عىل اإلمام أمحد بابه، فجاء ولده صالح، فرجع إىل أبيه قال: يا أبِت، رجٌل 

، قال: يا أبِت  ، إنه ال يقول يف الباب، قال: َمن هو؟ قال: رجل، قال: إن كان داود الظاهري فال يدخل عيلَّ

.  بَخْلِق القرآن، قال: حممد بن حييى الذهيل أوثق عندي منه، ال يدخل عيلَّ

لو كان يف زماننا فْعل اإلمام أمحد: اتِق اهلل يا أخي، اسمع منه، اجلس معه، الرجل جاء، الرجل 

 كذا..

عيه كَم حيصل اْلن لب ،فكان عندهم باب احلزم عض الناس؛ وعدم فتح باب إحسان الظن عىل مرصا

ز.  ألن هذا الباب باب حتصني، وحترُّ

 : نَّة، قال: عند َمن ينزل؟ قالوا بِيع بن َصبِيح من أهل السُّ ِلَّا جاؤوا إىل سفيان الثوري قالوا له: الرَّ

 عند القدرية، قال: هو قدري!

هم شهدوا عنده أنه من أهل السنة، قال: هو قدري! ألهنم قالوا إيش؟ ُيعرف الرجل بمدخله 

: َمن خفيت علينا بدعته  مل ختَف علينا ُألفته. ،وخمرجه، وقالوا

إذا خفيت عليك بدعة الشخص ال يمكن أن ختفى عليك مجاعته التي جيلس معهم، وطريقته، 

 وسريه، ومدخله، وخمرجه، ومؤانسته مع َمْن؟ فاإلنسان املطلوب منه أن يبتعد عن الشبهات. 

ف حتى كالم السلف، يعني األوزاعي يقول:  أهل البدع أزعجتهم هذه اْلثار، فذهب بعضهم حيرِّ

 ،َمن خفيت علينا بدعته "ضبطها بعض املحققني فقال:  ،" مل ختَف علينا ُألفته ،َمن خفيت علينا بدعته "

 ، مل خُتَْف من اخلوف، يعني الذي ختفى عليك بدعته ما ختاف عليك أن تؤالفه وُتالسه!" مل خُتَْف علينا ُألفته

: أن َمْن جعل نفسه يف مواطن الشبهات فال يلومنَّ َمن أساء الظن به، ما تريد الناس فالشاهد من هذا
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ابتعد عن كل ما قد ييسء الظن، أو يكون سبباا لسوء الظن بك؛ ألن املسلم حريص  نبك؛ إذ يسيئون الظن

ز ويسلك مسالك الصالح، ال أن عىل اجتناب كل أمٍر ُيؤثِّر عليه، أو كل أمٍر ُيساء الظن به بسببه، فيتح رَّ

 يطالب الناس أال يسيئوا الظن به، هو مطالب بأن يسلك الطريق الصحيح.

 املنت

َوِمَن النَّاِس َمْن َيُقوُل آَمنَّا  ﴿ وهذا من املحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور َخري، فقال تعاىل:

 َوبِاْلَيْوِم اْْلِخِر َوَما ُهْم بُِمْؤِمننَِي )
ِ
أي: يقولون ذلك قوالا ليس وراءه َشء آخر، كَم  [، ٨] البقرة:  ﴾( ٨بِاللَّ

  ﴿ قال تعاىل:
ِ
أي: إنَم يقولون ذلك إذا  [، ١] املنافقون:  ﴾إَِذا َجاَءَك امْلُنَاِفُقوَن َقاُلوا َنْشَهُد إِنََّك َلَرُسوُل اللَّ

 جاؤوك فقط، ال يف نفس األمر.

دوا قوهلم: دون يف الشهادة بـ إنَّ والم التأكيد يف خَبها؛ كَم أكَّ  َوبِاْلَيْوِم اْْلِخِر  ﴿ وهلذا ُيؤكِّ
ِ
آَمنَّا بِاللَّ

 ﴿ سبة إىل اعتقادهم، بقوله:وليس األمر كذلك، كَم أكذهبم اهلل يف شهادهتم، ويف خَبهم هذا بالن، ﴾

ُ َيْشَهُد إِنَّ امْلُنَاِفِقنَي َلَكاِذُبونَ   (.َوَما ُهْم بُِمْؤِمننَِي  ﴿ وبقوله: ،﴾ َواللَّ

 الشرح

: قال اهلل  دات، فقالوا دون هذا بُمَؤكِّ إَِذا َجاَءَك امْلُنَاِفُقوَن َقاُلوا  ﴿: - َعزَّ َوَجلَّ  -يعني هم أكيد ُيؤكِّ

 
ِ
 .﴾َنْشَهُد إِنََّك َلَرُسوُل اللَّ

﴿  
ِ
هذا يعني األمر منهم واضح يف أهنم ُيظِهرون اإليَمن، ف: إنَّ والم التأكيد، ﴾إِنََّك َلَرُسوُل اللَّ

ُْم َلَكاِذُبوَن ) ﴿ويظهرون النرصة،  ُ َيْعَلُم إهِنَّ  ويشهد إهنم لكاذبون. [، ٤٢] التوبة:  ﴾( ٤٢َواللَّ

لكن عمله  ؛الِعَبة ليست باأللفاظ، الِعَبة باحلقائق، قد ال ُتد املؤمن يقول: أنا مع أهل اإليَمن نفإذ

 ة من جمرد أن اإلنسان يتكلم بأمرٍ وطريقه ومسلكه كله مع أهل اإليَمن، ونرصته ألهل اإليَمن، وال فائد

ا لقوله فقا  فهذا حاُل أهل النفاق. ؛ثم ال يكون فْعُله موا

 املنت

ِذيَن آَمنُوا  ﴿ وقوله تعاىل: َ َوالَّ اِدُعوَن اللَّ أي: بإظهارهم ما أظهروه من اإليَمن مع  [، ٩] البقرة:  ﴾خُيَ
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رهم الكفر، يعتقدون بجهلهم أهنم خيدعون اهلل بذلك، وأن ذلك نافعهم عنده، وأنه َيُروُج عليه كَم  إرسا

ا َفَيْحلُِفوَن َلُه َكََم حَيْلُِفوَن َلُكْم َوحَيَْسُبوَن  ﴿ املؤمنني، كَم قال تعاىل:يروج عىل بعض  يعا
ُ مَجِ َيْوَم َيْبَعُثُهُم اللَّ

ُْم ُهُم اْلَكاِذُبوَن )  َأاَل إِهنَّ
ٍ
ء ُْم َعىَل ََشْ  ﴿ وهلذا قابلهم عىل اعتقادهم ذلك بقوله: [؛ ١٨] املجادلة:  ﴾( ١٨َأهنَّ

ون بصنيعهم هذا وال خيدعون  [، ٩] البقرة:  ﴾( ٩ُعوَن إاِلَّ َأنُْفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن )َوَما خَيْدَ  يقول: وما يغرُّ

َ َوُهَو َخاِدُعُهْم  ﴿ إال أنفسهم، وما يشعرون بذلك من أنفسهم، كَم قال تعاىل: اِدُعوَن اللَّ إِنَّ امْلُنَاِفِقنَي خُيَ

  [. ١٤٢] النساء:  ﴾

ء َمن قرأ:ومن  ا  وكال القراءتني يرجع إىل معناى واحد.، )) وما خيادعون إال أنفسهم (( الُقرَّ

 الشرح

َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر  ﴿، اخلداع مقابل خداعهم، واملكر ( صفات املُقاَبلة) هذه ُتسمى عند أهل العلم 

 ُ وإنَم تكون عىل صفة  ؛وال ُيسمى باِلاِكر ،باملخاِدع – جلَّ وعال -فال ُيسمى اهلل  [، ٣٠] األنفال:  ﴾اللَّ

 املقابلة خلداعهم وملكرهم.

َ ِمْن َقْبُل  ﴿قال:  -عز وجل  -ولذلك اهلل  ما  [ ٧١] األنفال:  ﴾َوإِْن ُيِريُدوا ِخَياَنَتَك َفَقْد َخاُنوا اللَّ

لكن  ؛من صفات املقابلة ال ُتوز، فليست هذه مثالا  ،قال: فاهلل خيوهنم؛ ألن اخليانة مذمومة عىل اإلطالق

َ َوُهَو َخاِدُعُهْم  ﴿االستهزاء هبم، املكر، اخلداع  اِدُعوَن اللَّ ُ  ﴿  [، ١٤٢] النساء:  ﴾خُيَ َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر اللَّ

﴾. 

هبا عىل  - جلَّ وعال -فهذه ُتسمى صفات املقابلة، فكَمهلا يف املقابلة، أي: ال ُتذكر وال ُيوصف اهلل 

د، فُيقال: إن اهلل من صفاته املكر أو من صفاته اخلداع أو نحو ذلك، ال.  اإلفرا

يفعلها متى شاء، واخلَبية: ألنه  -عز وجل  -اخلداع من الصفات الفعلية اخلَبية، الفعلية: ألن اهلل 

 جاء هبا اخلَب.

 املنت

ا، وهو ال يظهر بلسانه خالف  قال ابن جرير: فإن قال قائل: كيف يكون املنافق هلل وللمؤمنني خمادعا

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 30 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 ما هو له معتقد إال تقية؟

ي َمن أعطى بلسانه غري الذي يف ضمريه تقية؛ لينجو ِما هو له خائف  قيل: ال متتنع العرب من أْن ُتسمِّ

ا ا هلل ول ؛خمادعا لمؤمنني، بإظهاره ما أظهر بلسانه تقية، ِما ختلص به من القتل فكذلك املنافق ُسمي خمادعا

ا للمؤمنني يف  -والسباء والعذاب العاجل، وهو لغري ما أظهر مستبطن، وذلك من فعله  اعا وإن كان خدَّ

تها، ويسقيها ا بفعله ذلك هبا أنه يعطيها أمنيَّ فهو لنفسه بذلك من فعله خادع؛ ألنه ُيظِهر هل - عاجل الدنيا

عها هبا كأس عذاهبا، وُمزيرها من غضِب اهلل وأليم أس رسورها، وهو موردها به حياض عطبها، وجُمرِّ ك

أنه إليها حُمِسن،  - مع إساءته إليها يف أمر معادها -عقابه ما ال قبل هلا به، فذلك خديعته نفسه، ظن ا منه 

ا منه عباده املؤمنني أن  [ ٩] البقرة:  ﴾( ٩َوَما خَيَْدُعوَن إاِلَّ َأنُْفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن ) ﴿ كَم قال تعاىل: إعالما

املنافقني بإساءهتم إىل أنفسهم يف إسخاطهم عليها رهبم بكفرهم، وشكهم وتكذيبهم، غري شاعرين وال 

 دارين، ولكنهم عىل عمياء من أمرهم مقيمون.

 الشرح

 خداعهم ألنفسهم يكون يف الدنيا، بأحد أمرين:وقيل: إن 

 إما باالستدراج واإلمهال الذي يزيدهم عذاباا. •

 عىل حاهلم. -صىل اهلل عليه وسلم  -وإما بإطالع رسول اهلل  •

صىل اهلل عليه  -فُهم وُهم يف هذه احلال خيدعون أنفسهم، يظنون أن ما أحد يعرفهم، ورسول اهلل 

 قد علمهم. -وسلم 

َب َبْينَُهْم  ﴿حينَم ُيرضب بينهم وبني املؤمنني حجاب:  ،خداعهم ألنفسهم يف اْلخرةوقيل:  َفرُضِ

مْحَُة َوَظاِهُرُه ِمْن ِقَبلِِه اْلَعَذاُب   [. ١٣] احلديد:  ﴾بُِسوٍر َلُه َباٌب َباِطنُُه ِفيِه الرَّ

يف اْلخرة ُيطلِع أهل اجلنة عليهم، أهل اجلنة  - جلَّ وعال -أن اهلل  ؛وقيل: إن خداعهم ألنفسهم

 يروهنم وهم يف النار.

هم يظنون أهنم هبذه األفعال خيادعون اهلل أو خيادعون املؤمنني، وما خيادعون إال أنفسهم؛  نفإذ
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 باستمرارهم يف نفاقهم وكفرهم.

 املنت

ا َوهَلُْم َعَذاٌب َألِيٌم بََِم َكاُنوا َيْكِذُبوَن ) ﴿ ُ َمَرضا َدُهُم اللَّ  ﴿ ،[ ١٠] البقرة:  ﴾( ١٠يِف ُقُلوهِبِْم َمَرٌض َفَزا

ا  ﴿ شك، :﴾يِف ُقُلوهِبِْم َمَرٌض  ُ َمَرضا َدُهُم اللَّ ا. :﴾َفَزا  شك 

ا يف  ﴾يِف ُقُلوهِبِْم َمَرٌض  ﴿ قال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم: قال: هذا مرٌض يف الدين، وليس مرضا

 األجساد، وهم املنافقون.

ا  ﴿ واملرض: الشك الذي دخلهم يف اإلسالم ُ َمَرضا َدُهُم اللَّ ا، وقرأ: ﴾َفَزا  ﴿ قال: زادهم رجسا

وَن ) َدهْتُْم إِيََمناا َوُهْم َيْسَتْبرِشُ ِذيَن آَمنُوا َفَزا ا الَّ ِذيَن يِف ١٢٤َفَأمَّ ا الَّ ا إِىَل ( َوَأمَّ َدهْتُْم ِرْجسا  ُقُلوهِبِْم َمَرٌض َفَزا

 وضاللة إىل ضاللتهم. ،ا إىل رشهمقال: رش   [، ١٢٥، ١٢٤] التوبة:  ﴾ِرْجِسِهْم 

ُ  -وهذا الذي قاله عبد الرمحن  ء من جنس العمل، وكذلك قاله  -َرمِحَُه اللَّ َحَسٌن، وهو اجلزا

لون، وهو نظري قوله  ا: - تعاىل -األوَّ ُهْم ) ﴿ أيضا ى َوآَتاُهْم َتْقَوا ِذيَن اْهَتَدْوا َزاَدُهْم ُهدا ] حممد:  ﴾( ١٧َوالَّ

١٧ .] 

بون ((، وقد كانوا وُقِرَئ  [ ١٠] البقرة:  ﴾( ١٠بََِم َكاُنوا َيْكِذُبوَن ) ﴿ وقوله: متصفني هبذا : )) يكذِّ

بون بالغيب جيمعون بني هذا وهذا. ،وهذا، فإهنم كانوا كذبة  ويكذِّ

ََم َنْحُن ُمْصلُِحوَن ) ﴿ ُْم ُهُم امْلُْفِسُدوَن َوَلِكْن ١١َوإَِذا ِقيَل هَلُْم اَل ُتْفِسُدوا يِف اأْلَْرِض َقاُلوا إِنَّ ( َأاَل إهِنَّ

 [ ١٢، ١١] البقرة:  ﴾( ١٢اَل َيْشُعُروَن )

 هو الكفر، والعمل باملعصية.  :الفساد

قال ابن جرير: فأهل النفاق مفسدون يف األرض بمعصيتهم فيها رهبم، وركوهبم فيها ما هناهم عن 

واإليقان  ،الذي ال ُيقبل من أحد عمالا إال بالتصديق به ،هم يف دينهركوبه، وتضييعهم فرائضه، وشكِّ 

هرهتم أهل بحقيقته، وكذهبم املؤمنني بدعواهم غري ما هم عليه مقيمون من الشك والريب، ومظا

. فذلك إفساد املنافقني يف األرض،  التكذيب باهلل وكتبه ورسله عىل أولياء اهلل، إذا وجدوا إىل ذلك سبيالا
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 وهم حيسبون أهنم بفعلهم ذلك مصلحون فيها. 

 ﴿ اختاذ املؤمنني الكافرين أولياء، كَم قال تعاىل: :وهذا الذي قاله َحَسٌن، فإن من الفساد يف األرض

ِذيَن َكَفُروا َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعٍض إاِلَّ َتْفَعُلوُه َتُكْن ِفْتنٌَة يِف اأْلَْرِض َوَفَساٌد َكبرٌِي  فقطَع اهلل  ،[ ٧٣] األنفال:  ﴾َوالَّ

ِذيَن آَمنُوا اَل َتتَِّخُذوا اْلَكاِفِريَن َأوْ  ﴿ املواالة بني املؤمنني والكافرين كَم قال: َا الَّ لَِياَء ِمْن ُدوِن امْلُْؤِمننَِي َياَأُّيُّ

 َعَلْيُكْم ُسْلَطاناا ُمبِيناا )
ِ
َّ
ِ

ْرِك  ﴿ ثم قال: [، ١٤٤] النساء:  ﴾( ١٤٤َأتُِريُدوَن َأْن َُتَْعُلوا لل إِنَّ امْلُنَاِفِقنَي يِف الدَّ

ا ) َد هَلُْم َنِصريا
 [. ١٤٥] النساء:  ﴾( ١٤٥اأْلَْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن َُتِ

فاملنافق ِلا كان ظاهره اإليَمن اشتبه أمره عىل املؤمنني، فكأن الفساد من جهة املنافق حاصل؛ ألنه 

هو الذي غرَّ املؤمنني بقوله الذي ال حقيقة له، وواىل الكافرين عىل املؤمنني، ولو أنه استمر عىل حالته 

لح وأنجح؛ ولكنهم يقولون: أي ه أخف، ولو أخلص العمل هلل وتطابق قوله وعمله ألفاألوىل لكان رشُّ 

ُْم  ﴿ نريد أن نداري الفريقني من املؤمنني والكافرين، ونصطلح مع هؤالء وهؤالء، ويقول اهلل: َأاَل إهِنَّ

يقول: أال إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه  [، ١٢] البقرة:  ﴾( ١٢ُهُم امْلُْفِسُدوَن َوَلِكْن اَل َيْشُعُروَن )

ا.إصالح هو عني الفس  اد، ولكن من جهلهم ال يشعرون بكونه فسادا

 الشرح

 هذا خالصة ما هو فساد املنافقني.

فساد املنافقني: أهنم يوالون الكفار وُيظِهرون للمؤمنني أهنم معهم، وهنا تأيت خطورهتم يف أنه ال 

لكن الذي يكون من الداخل  ؛وبينهم وبني املسلمني العداوة ظاهرة ،ُيعرف حاهلم، فالكفار هلم أماكنهم

 تكون عداوته أشد، وخطره أعظم.

 املنت

َفَها ﴿ ُْم ُهُم السُّ َفَهاُء َأاَل إهِنَّ ُء َوَلِكْن اَل َوإَِذا ِقيَل هَلُْم آِمنُوا َكََم آَمَن النَّاُس َقاُلوا َأنُْؤِمُن َكََم آَمَن السُّ

 [. ١٣] البقرة:  ﴾( ١٣َيْعَلُموَن )

 ،ومالئكته ،أي: كإيَمن الناس باهلل ،﴾آِمنُوا َكََم آَمَن النَّاُس  ﴿ قيل للمنافقني:يقول تعاىل: وإذا 
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وغري ذلك، ِما أخَب املؤمنني به وعنه، وأطيعوا اهلل  ،والنار ،واجلنة ،والبعث بعد املوت ،ورسله ،وُكتبه

َفَهاُء  ﴿ ،ورسوله يف امتثال األوامر وترك الزواجر  .﴾َقاُلوا َأنُْؤِمُن َكََم آَمَن السُّ

 الشرح

َمن الذي قال هلم؟ قال بعض  ﴾َوإَِذا ِقيَل هَلُْم آِمنُوا َكََم آَمَن النَّاُس  ﴿ :- جلَّ وعال -قول اهلل 

ري: أن املقصود: هم بعضهم ببعض ما ورد يف السِّ  ﴿ املفِّسين: الصحابة، يعني: عموم الصحابة، وخصَّ

آِمنُوا َكََم آَمَن  ﴿أي: قال هلم سعد بن معاذ، وأبو ُلبابة، وُأَسْيد، فهم الذين قالوا للمنافقني:  ﴾َوإَِذا ِقيَل 

ُ َعنُْه وأرضاه -عموم الصحابة كَم  جاء عن ابن عباس  :واملقصود بالناس قيل ﴾النَّاُس  ، - َريِضَ اللَّ

د به اخلصوص  .هذا كَم يقال من العام الذي ُيرا

 املنت

َفَهاُء  ﴿ صىل اهلل عليه وسلم  -أصحاب رسول اهلل  - لعنهم اهلل -يعنون  ﴾َقاُلوا َأنُْؤِمُن َكََم آَمَن السُّ

ُ َعنُْهْم.  -  َريِضَ اللَّ

والسفهاء: مجع سفيه، كَم أن احلكَمء مجع حكيم، والسفيه: هو اجلاهل الضعيف الرأي القليل املعرفة 

ى اهلل النساء والصبيان سفهاء، يف قوله تعاىل:بمواضع املصالح  َفَهاَء  ﴿ واملضار؛ وهلذا سمَّ َواَل ُتْؤُتوا السُّ

ا  ُ َلُكْم ِقَياما تِي َجَعَل اللَّ َلُكُم الَّ  قال عامة علَمء السلف: هم النساء والصبيان. [، ٥] النساء:  ﴾َأْمَوا

 الشرح

ا للنساء، ليس بصواب هذا القول ابن كثري  ُ  -يعني انتصارا ، وقد انتقد هذا القول ابن - َرمِحَُه اللَّ

د بالسفهاء ختصيصه بالنساء : بأن القول بأن املرا هذا ال  ،النحاس، وانتقده ابن جرير الطَبي، وقالوا

لقيل: َسَفاِئه أو َسِفيَهات، وهذا  يصح؛ ألن وصف النساء بالسفهاء تأباه اللغة، فإنه لو ُوصفت به النساء

َلُكُم  ﴿مل يأِت به القرآن، فيكون معنى اْلية:  َفَهاَء َأْمَوا أي: كل َمن ال يعرف يترصف يف  ﴾َواَل ُتْؤُتوا السُّ

ا.  ؛ماله ا، فيكون سفيها ا أو كبريا ء كانت امرأة أو رجالا، صغريا  سوا

ُ  -ولذلك يف كلمة البن سعدي  يف تفسريه حتى ال يزعل علينا بعض اإلخوة: أنه يقول:  - َرمِحَُه اللَّ
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ألنه ربَم كثري من النساء حتسن تدبري أمور  ؛ونهؤإن الرجل يعطي ماله المرأته هي التي تترصف يف ش

ة أو نحو ذلك، وإنَم بعدم حسِن  البيت أكثر من بعض الرجال، فالسفاهة هنا ال تتعلق بضعف املرأ

 يف الرجال لألسف الشديد. الترصف يف اِلال، وهذا كثري

َلُكُم  ﴿فليس املقصود  َفَهاَء َأْمَوا ه مجٌع من السلف، حتى  ﴾َواَل ُتْؤُتوا السُّ املقصود به النساء، فهذا ردَّ

، فهو " فإنه جعل اللغة عىل غري وجهها "قال ابن جرير: أما قول َمن قال: عنى بالسفهاء النساء خاصة، 

لفٌظ عام تدخل فيه املرأة ويدخل فيه الرجل، ويدخل فيه الصبي، كل من ال حيسن الترصف باِلال فهو 

َلُكُم  ﴿سفيه، وهو املقصود بقوله:  َفَهاَء َأْمَوا  .﴾َواَل ُتْؤُتوا السُّ

 املنت

َفَهاُء  ﴿ وقد َتَوىلَّ اهلل سبحانه جواهبم يف هذه املواطن كلها، فقال: ُْم ُهُم السُّ د وحرَص  ﴾َأاَل إهِنَّ فأكَّ

  السفاهة فيهم.

يعني: ومن متام جهلهم أهنم ال يعلمون بحاهلم يف الضاللة واجلهل، وذلك  (؛َوَلِكْن اَل َيْعَلُموَن  ﴿

  وأبلغ يف العمى، والبعد عن اهلُدى. ،أردى هلم

 الشرح

ُ َتَعاىَل.  نعم، نقف هنا إِْن َشاَء اللَّ

 ا.وسلم تسليَما كثريا  ،وصىل اهلل عىل نبينا حممٍد وعىل آله وصحبه
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